
 

إصدار ملحق موازنة ( 10رقم ) خدمة  
ياتم و/أو قاانون موازناات الوحادات الحكومياة هو قانون ملحا  بقاانون الموازناة العاماة 

إصدار  خاالل السانة المالياة فاي حاال اقتضات المصالحة العاماة صارف نفقاات إضاافية 
و/ أو قااانون موازنااات الوحاادات   ليساات لهااا مخصصااات فااي قااانون الموازنااة العامااة

 .الحكومية

 وصف الخدمة

  بخصوص طلب إصدار ملح  قانون  الوحدة الحكوميةأو الدائرة صادر عن كتاب
 موازنة.

 الموقف المالي. 
 اي معززات عند طلبها. 
 .قرارات مجلس الوزراء 

 الوثائق المطلوبة 

 بإعداد كتاب طلب إصدار ملح  موازنة.الحكومية الوحدة أو  دائرةتقوم ال 
  ائرة الموازنة د في الديوان قسم في ملح  الموازنة طلب إصدار تسجيل كتابيتم

 .العامة

  المعنييقوم عطوفة المدير العام بتحويل الكتاب إلى مدير القطاع والمحلل. 
  يقوم المحلل ومدير القطاع بتدقي  ودراسة طلب إصدار ملح  الموازنة ورفع

 مذكرة توضيحية لعطوفة المدير العام.

  بموجب كتاب رسمي معالي وزير المالية إلى يقوم عطوفة المدير العام بالتنسيب
خذ موافقة مجلس إلالسير بإجراءات إصدارملح  موازنة البدأ ببالموافقة على 

 ، أو بالرفض وحسب مقتضى الحال.الوزراء
 عداد مشروع قانون ملح  بقانون الموازنة العامة أو بقانون تقوم اإلدارة العليا بإ

مجلس إلى من خالل معالي وزير المالية  هرفعو ،موازنات الوحدات الحكومية
 .التخاذ القرار المناسب بهذا الشأنالوزراء 

  األمة  لمجلس الموازنة ملح  قانون مشروع يقوم مجلس الوزراء بتحويل
 .إلقرار  تمهيداً لصدور اإلرادة الملكية السامية

  بتوجيه كتاب للدائرة /الوحدة الحكومية إلعالمهم المدير العام عطوفة يقوم
  .قانون ملح  الموازنة بصدور

 :مالح ة 
 ( قانون الموازنة تنفيذ خطوات وأدوات بنفس يتم تنفيذ ملح  الموازنة

  .(العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية

 

 إجراءات تقديم الخدمة

.(أسابيع عمل4)  الوقت المتوقع إلنجاز الخدمة 
 المخرج الرئيسي من الخدمة ملح  موازنة

مساندة   □ رئيسية               هيكلية الخدمة     ■  

المواطنين   األعمال    □ حكومةال     □  الفئة المستهدفة   ■

 قنوات تقديم الخدمة GFMIS المحوسب الن امللدائرة/ اإللكتروني/ الموقع العادي البريد

مجلس االمة مجلس الوزراء /مديريات قطاعات الموازنات/ دائرة الموازنة العامة/   موقع تقديم الخدمة 

النماذج المستخدمة في تقديم   / الموقع االلكتروني للدائرةمشاريع الموازناتنماذج اعداد  
 الخدمة

 الشركاء في تقديم الخدمة مجلس االمة وزارة المالية،، مجلس الوزراء



 

 


